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PLANO DE TRABALHO FORMAÇÃO ESPORTIVA  

A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 

1. CADASTRO DA ENTIDADE 
  

A) NOME 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) CNPJ 

66.995.440/0002-15 

C) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

PADRE CONRADO 

D) Nº. 

605 

E) BAIRRO 

SANTOS DUMONT 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ 

19/05/2014 

G) MUNICÍPIO 

FRANCA 

H) CEP 

14405-275 

K) DDD 

16 

L) TELEFONE  

3409-4448 

M) FAX 

N) E-MAIL 

kiaikanfranca@gmail.com 

O) SITEwww.kiaikanfranca.com 

 

2. DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL   

A) NOME 

ADILSON CLEMENTE DA SILVA 

B) CPF Nº 

147.897.628-40 

C) RG Nº. 

22.898.991-7 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR 

SSP/SP 

E) CARGO OU FUNÇÃO 

PRESIDENTE 

F) DURAÇÃO MANDATO 

4 ANOS 

G) DATA DA POSSE 

08/05/2019 

H) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC) 

FRANCISACA RANUX ELIAS 

I) Nº. 

2813 

J) BAIRRO 

PROLONGAMENTO ANGELA ROSA 

K) MUNICÍPIO 

FRANCA 

L) DDD - FONE FIXO M) DDD – CELULAR 

16 99253-8616 

N) FAX 

O) E-MAIL 

ADILSONCLEMENTEDASILVA@GMAIL.COM 

 

mailto:ADILSONCLEMENTEDASILVA@GMAIL.COM
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3. VALOR DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO   

R$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais). 

 

B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. TÍTULO DO PROJETO   

DIAMANTE OLIMPICO  

 

2. OBJETO DA PARCERIA   

O objetivo maior é utilizar o esporte como ferramenta eficaz, capaz de intervir no desenvolvimento 

humano de crianças e adolescentes, através do oferecimento de aulas de judô educacional. Para isso, 

serão trabalhados três planos: esporte, educação e cidadania. 

No âmbito do esporte, o objetivo será oferecido treinamento técnico qualificado e capaz de propiciar a 

participação dos atletas em competições variadas, como amistosos, dentre outros; proporcionar um 

convívio saudável, visto que o judô é um esporte de grande apelo educativo e disciplinar; e, por fim, 

impor regras de conduta e o exercício do respeito, afastando a agressividade e a delinquência, bem 

como o bullying. 

Na conduta de educação o foco é escolar, com o bom desempenho escolar utilizado como medida 

determinante para a graduação dos atletas, participação de campeonatos. Neste diapasão leva-se em 

consideração as notas, assiduidade e comportamento, bem como ocorrências disciplinares. Para tanto, 

é criado um grupo de apoio aos estudos com atividades extracurriculares que contribuem com 

desenvolvimento e evolução das crianças e adolescentes envolvidas no processo. 

Já no campo da cidadania, serão formados grupos de reflexão com foco em assuntos como o consumo 

de drogas lícitas e ilícitas, sexualidade, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, métodos 

anticoncepcionais, entre outros. O trabalho também tem como meta afastar a incidência de 

dependência química e estimular o comprometimento das famílias com o desenvolvimento humano do 

atleta, através de palestras, reuniões, oficinas de desenvolvimento e a efetiva participação no 

cronograma atual de atividades. 

Através de seus professores, especializados no ensino da modalidade com vivência em competições e 

experiência consolidada na área, a Associação Kiai-Kan supre uma lacuna que quase nenhum 

município brasileiro consegue fornecer: o ensino de uma arte marcial olímpica competitiva de maneira 

completa, atenciosa e profissional, que “pegue” uma criança inexperiente e o transforme em um atleta 

capaz e preparado. O desenvolvimento do projeto lapida talentos para competições de nível 

profissional, dando chance a crianças da periferia que dificilmente teriam acesso ao esporte. Através 

de olhar clínico, experiente e especializado, selecionam-se crianças e adolescentes que são treinados 

para integrarem a equipe de rendimento e representarem a cidade de Franca em variadas competições 

pelo estado, Brasil e mundo. 
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3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE   

3.1 –Criado pelo filósofo e professor Jigoro Kano no ano de 1882 no Japão, o judô é uma arte marcial 

esportiva que tem como objetivo o fortalecimento integrado de físico, mente e espírito, bem como o 

desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal. 

A filosofia do esporte compreende três princípios básicos: o princípio da máxima eficiência com o 

mínimo de esforço do corpo e espírito (SeiryokuZen’Yo), que prega o tratamento e fortalecimento de 

corpo, mente e espírito, mantendo-os saudáveis para que possam servir de forma racional, inteligente 

e unitária não apenas na luta, mas em todos os aspectos do cotidiano; princípio da prosperidade e 

benefícios mútuos (JitaKyoei), através do qual o progresso pessoal está intimamente ligado à 

solidariedade humana e à entreajuda, para que apenas assim as pessoas se tornam atletas e humanos 

completos; e princípio da suavidade (Ju), com elevação do plano físico ao intelectual, para que a força 

seja racionalizada e nunca torne a luta violenta. 

Derivado do jujitsu, arte marcial do Japão medieval, a expressão Judô significa literalmente “caminho 

suave”, e tem como seu fundamento básico o respeito à vida. Através do embate corporal promovido 

por golpes específicos, o adversário se torna instrumento de alcance à perfeição e ao equilíbrio. 

Concentração, disciplina e respeito pelo outro são valores fundamentais do esporte. Todo o 

aprendizado e aperfeiçoamento são canalizados para o tatame, e desde o início dos treinos os 

praticantes são orientados e condicionados para desenvolver seu autocontrole. Isso é comprovado 

pela inexistência de ocorrências de indisciplina, agressões e vandalismo envolvendo os judocas da 

Kiai-Kan, atestando a efetividade dos ensinamentos. 

Modalidade olímpica desde o judô é conhecido, ainda, por ser altamente inclusivo e não 

restringirseusadeptos, já que pode ser praticado por homens, mulheres, crianças, idosos e detentores 

das mais variadas necessidades especiais. Além disso, sua prática também é facilmente difundida e por 

requerer poucos equipamentos - no caso, umsimpleskimonos. 

Já a Associação Kiai-Kan de Judô foi fundada em 1990, contando, portanto, com quase trinta anos de 

serviços prestados à comunidade, tornando-se um nome respeitado e uma verdadeira referência no 

esporte na região de Franca. Quando se pensa em judô, logo se lembra da Kiai-Kan, e o reflexo disso é a 

altíssima demanda, que chega a ter filas e tumultos. 

A parceria com a Prefeitura Municipalatravés da fundação esporte arte e cultura já acontece há mais 

de treze anos, e ajudou a formar milhares de alunos e atletas que levam o nome da cidade por todo 

Brasil e outros países, em competições oficiais. 

3.2 –O esporte é capaz de transformar histórias e mudar destinos. O ensino do judô enquanto arte 

marcial e filosofia trabalha o indivíduo por meio da educação e da disciplina. Através do trabalho da 

Associação Kiai-Kan a prática tem modificado a realidade e o comportamento de crianças e 

adolescentes residentes em bairros periféricos da cidade, onde o envolvimento em condutas 

criminosas e a marginalidade atingem a grande maioria dos jovens. 

Pautada por princípios filosóficos norteadores, a prática do esporte notoriamente difunde disciplina, 
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respeito e humildade, que são as bases do treino. O judô também trabalha a socialização e fortalece 

corpo e mente, pregando valores como o espírito de guerreiro e o foco, importante não apenas a luta, 

mas também para tantos outros aspectos da vida do praticante fora do tatame e o fortalecimento de 

seu caráter. Neste sentido, a luta realiza um verdadeiro serviço de inclusão social, com a autoestima 

destes jovens sendo trabalhada e fortalecida continuamente, além do consequente desenvolvimento 

da superação e determinação durante a prática e participação em festivais, competições e exames. 

O trabalho a ser desenvolvido permitirá a evolução constante dos alunos, com consequente melhoria 

da coordenação motora e socialização, pois como em toda arte marcial, é necessário se ter um 

companheiro de treino para a prática da modalidade, o que melhora a convivência e desempenho nas 

aulas. 

Além disso, o judô, que é atualmente um dos maiores responsáveis por conquistar medalhas para o 

Brasil em Jogos Olímpicos, é um esporte de combate individual, onde a qualidade de cada atleta é 

testada e não há margem de substituições, mas cada conquista dentro de uma competição implica na 

somatória de pontos no quadro geral. Logo, uma modalidade individual com muitos representantes 

bem treinados e preparados representa uma maior somatória de pontos, o que colabora para a 

pontuação geral do município de maneira muito mais expressiva que esportes coletivos, por exemplo. 

Desta feita, talentos individuais lapidados são uma vantagem. 

Nessa mesma linha de raciocínio, se não houver uma equipe de iniciação, não há formação. Se não há 

formação, não há rendimento – assim, é primordial manter o projeto em pleno em constante 

funcionamento, para a descoberta de novos talentos. Quanto mais crianças treinando, maior a chance 

de descoberta de novos talentões, que são selecionados, moldados e aperfeiçoados para que mais 

tarde representem Franca. É de suma importância que este trabalho continue, para que o município 

mantenha uma boa equipe de rendimento, respeitada pelos adversários e capaz de sempre marcar 

presença do lugar mais alto do pódio. 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO   

A) INÍCIO 

ABRIL/2020 

B) TÉRMINO 

DEZEMBRO/2020 

C) DURAÇÃO 

09 MESES 

 
 

5. PÚBLICO ALVO   

5.1 - O público alvo direto são crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos, maiores de 4 anos de 

idade.  

De acordo com a idade, o público é dividido nas seguintes categorias: 

A) MIRIM (SUB 9) – 7 e 8 anos 

B) INFANTIL (SUB 11) – 9 e 10 anos 
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C) INFANTO JUVENIL (SUB 13) – 11 e 12 anos 

D) PRÉ JUVENIL (SUB 15) – 13 e 14 anos 

E) JUVENIL (SUB 18) – 15 e 17 anos 

F) JUNIOR (SUB 21) – 18 a 20 anos 

G) SÊNIOR  - acima de 23 anos 

Número de pessoas atingidas diretamente:Aproximadamente300(trezentos e cinquenta) 

alunos. 

Nos últimos 14 (quatorze) anos a Associação Kiai-Kan de Judô tem firmado parcerias com a FEAC na 

execução dos serviços descritos no item 7 deste Plano de Trabalho. Dessa forma, usando como 

parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019, chegou-se ao número descrito acima, ou seja, 

aproximadamente 350 (trezentas e cinquenta) alunos. Importante ressaltar, que este montante, é 

usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros do ano anterior. Portanto, tendo em 

vista que, a inserção exata de metas quantitativas a serem atingidas, não é mais requisito obrigatório 

do Plano de Trabalho (Art. 22 Lei 13.019/14), poderá ocorrer variações nesse número para mais ou 

para menos, respeitando, por obvio, o cronograma de desembolso e o valor total orçamentário 

atribuído à parceria. 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 (valor da proposta) deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

5.2 – De forma indireta também são atingidos e englobados pelos objetivos deste plano as famílias e 

demais pessoas ligadas aos alunosda formação, que participam de forma indireta dos treinamentos, 

competições, eventos e campeonatos desenvolvidos e atendidos pela Associação Kiai-Kan. O apoio dos 

familiares, amigos e comunidade também é de suma importância para os atletas em formação, para 

maior dedicação aos treinamentos e foco na persecução de objetivos, seja o exame para troca de faixa 

ou a vitória em alguma disputa. 

Número de pessoas atingidas indiretamente:  1.500pessoas  

Acerca dos parâmetros e estimativa deste quantitativo, deve-se ser usada as mesmas observações do 

item 5.1. 

 

6. LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO   

1 –SEDE ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC) 

PADRE CONRADO 

C) Nº. D) BAIRRO E) FONE 
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605 VILA SANTOS DUMONT 3409-4448 

 

O local de desenvolvimento do projeto descrito acima, trata-se de imóvel alugado pela Prefeitura de 

Franca - SP, e por isso, gravado com clausula de inalienabilidade. Ressalta-se, que qualquer necessidade 

de mudança do local, por conveniência da Administração Pública, deverá ser comunicada à 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ no prazo mínimo de 60 (sessenta dias) de antecedência. 

No caso de mudanças de locais, na hipótese do parágrafo anterior, a transferência deverá ser realizada, 

observando a qualidade, espaço, acesso e segurança do novo local, visto que, a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN 

DE JUDÔ, não se responsabiliza por resultados negativos, caso a mudança para outro imóvel, 

prejudicar a execução de metas, atividade e projetos previstos no Plano de Trabalho. 

Núcleos  

2 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 1 

A) CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM AEROPORTO II 

B) RUA JOSÉ NASCIMENTO VILHENA 

C) 1465 D) JARDIM AEROPORTO II E) FRANCA-SP 

 
 

2 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 2 

A) EMEB. DR. “VALERIANO GOMES DO NASCIMENTO CAIC” 

B) R. JOSÉ GIANESELA 

C) 581 D) City Petrópolis E) FRANCA-SP 

 
 

3 – ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 3 

A) CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS. 

B) AV. DR. ABRAHÃO BRICKMANN 

C) 551 D) PARQUE VICENTE LEPORACE I E) FRANCA-SP 

A ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ ressalva que o núcleo 03 poderá sofrer modificações, devido ao 

local e quantitativo de alunos, conforme necessidade da Administração Pública, conjuntamente com a 

possibilidade da OSC responsável na execução do serviço. 
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A escolha do local deverá respeitar, principalmente, o interesse da população mais carente, conforme 

necessidade de atendimento e interesse público 

A escolha do novo local deverá ser adequada, seguro e acessível para a população envolvida. 

A escolha do novo local que resulte no aumento do quantitativo previsto na parceria e, 

consequentemente, o aumento dos valores, deverá ser ajustada, conforme prevê o artigo 57 da Lei 

13.019/14 e suas alterações. 

 

7. METODOLOGIA DA FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO   

7.1 - As atividades do projeto ocorrem regularmente de segunda a sexta, divididos em horários nos 

períodos da manhã, tarde e noite, distribuídos pelos nos quatro núcleos atendidos pela Kiai-Kan. 

Pela manhã as aulas ocorrem das 8h às 11h, à tarde das 14h30 às 17h30, e no período da noite das 

18h às 22h. 

A procura pelas aulas já é grande, e após as inscrições, os alunos novatos são alocados em turmas onde 

começam a aprender os golpes básicos e iniciais do esporte, enquanto os mais experientes seguem na 

evolução de seu treinamento. 

Em termos de metodologia, as técnicas trabalhadas serão exercícios específicos da modalidade, com 

aprendizado de quedas, rolamentos, aplicação de golpes e imobilizações, em suas gradações e 

variações. Com este foco, os professores se utilizarão de suas capacidades profissionais e experiência 

para ensinar e disciplinar os iniciantes, motivando-os e atendendo-os em suas particularidades. 

Para os alunos que já vem treinando há mais tempo, receberão novas técnicas e aprimoramentos para 

sua evolução e participação em lutas amistosas organizadas em festivais pela própria Kiai-Kan, bem 

como em campeonatos não federados tanto em Franca quanto em cidades da região, para que possam 

testar seu desempenho, foco e habilidades, com recompensas simbólicas e encorajadoras (medalhas e 

troféus) para que continuem motivados a aprimorar seu desempenho em competições. 

Ademais, os exames de faixa continuam a ser disponibilizados para que os alunos que atendam aos 

requisitos exigidos possam evoluir – sendo um deles, como já dito, bom desempenho escolar.  

7.2 – O trabalho que já vem sendo realizado pela Associação Kiai-Kan, reflexo de parcerias anteriores e 

bem-sucedidas com o poder público há mais de uma década, será continuado em seus mesmos moldes 

vencedores, que vem apresentando resultados positivos e casos de sucesso. 

Em 2020, serãoatendidosem média 300(trezentos) alunos, subdivididas e distribuídos pelos quatros 

(03) núcleos de treinamento administradas pela Associação. São alunos atendidos na “Sede” 150, no 

Kiai-Kan1 (Jd. Aeroporto) 50, no Kiai-Kan2 (City Petrópolis) e 50, no Kiai-Kan3 (Leporace) 50,terão 50 

alunos em cada núcleo.Os atletas recebem ensinamentos e exercícios de acordo com sua evolução no 

esporte, tempo de prática e habilidade, bem como bairro onde reside e disponibilidade de horário. 

Novamente, ressalva-se que, nos últimos 14 (quatorze) anos a Associação Kiai-Kan de Judô tem 

firmado parcerias com a FEAC na execução dos serviços descritos no item 7 deste Plano de Trabalho. 

Dessa forma, usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019, chegou-se ao número 
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descrito acima, ou seja, aproximadamente 300 (trezentos) alunos. Importante ressaltar, que este 

montante é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros do ano anterior. 

Portanto, tendo em vista que, a inserção exata de metas quantitativas a serem atingidas, não é mais 

requisito obrigatório do Plano de Trabalho (Art. 22 Lei 13.019/14), poderá ocorrer variações nesse 

número para mais ou para menos, respeitando, por obvio, o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria. 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

Cada aula tem a duração de 60 minutos, mas as últimas aulas do dia, por atenderem turmas maiores, 

têm maior tempo de duração – cerca de 1h50. 

Cada turma tem previsão de ter, em média, 18 alunos. (esta previsão depende do espaço e da procura) 

 

GRADE HORÁRIA 

A) “Sede” Kiai-Kan (R. Padre Conrado) 

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 
MANHÃ 

 08h às 09h 
 

 08h às 09h 
 

09h às 10h 
 

09h às 10h 
 

10h às 11h 
 

10h às 11h 
 

TARDE  
 

17h30 às 18h30 
 
 
 

 

17h30 às 18h30 

 
NOITE 

18h às 19h  

18h30 às 19h30 

18h às 19h  

18h30 às 19h30 19h às 20h 
 

19h às 20h 

  

 

  

 

 

A grade horária usada acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação KiaiKan de Judô, tendo como 

objetivo, o cumprimento das metas estabelecidas (artigo 6°, I e II). 

A Associação Kiai-Kan de Judô fica disponível às competências do gestor público (artigo 61 e 62 da Lei 

13.019/14), bem como aquela da Administração Pública fixada no artigo 167 da Instrução 002/2016 

do TCESP. 
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B) Kiai-Kan1 (Jd. Aeroporto) 

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 
NOITE 

 17h30 às 18h30  17h30 às 18h30 
18h30 às 19h30 18h30 às 19h30 
19h30 às 20h30 19h30 às 20h30 
20h30 às 21h30 20h30 às 21h30 

 

A grade horária usada acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação Kiai-Kan de Judô, tendo como 

objetivo, o cumprimento das metas estabelecidas (artigo 6°, I e II). 

A Associação KiaiKan de Judô fica disponível às competências do gestor público (artigo 61 e 62 da Lei 

13.019/14), bem como aquela da Administração Pública fixada no artigo 167 da Instrução 002/2016 

do TCESP. 

C) Kiai-Kan2 (City Petropolis) 

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 
MANHÃ 

 09h às 10h  
 

09h às 10h 
10h às 11h 10h às 11h 

 
TARDE 

 14h às 15h  14h às 15h 
15h às 16h 15h às 16h 

 

A grade horária usada acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação Kiai-kan de Judô, tendo como 

objetivo, o cumprimento das metas estabelecidas (artigo 6°, I e II). 

A Associação Kiai-Kan de Judô fica disponível às competências do gestor público (artigo 61 e 62 da Lei 

13.019/14), bem como aquela da Administração Pública fixada no artigo 167 da Instrução 002/2016 

do TCESP. 

 

D) Kiai-Kan3 (Leporace)  

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
NOITE 17h30 às 18h30  17h30 às 18h30  

18h30 às 19h30   18h30 às 19h30   
19h30 às 20h30  19h30 às 20h30  

 

A grade horária usada acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação KiaiKan de Judô, tendo como 

objetivo, o cumprimento das metas estabelecidas (artigo 6°, I e II). 

A Associação Kiai-Kan de Judô fica disponível às competências do gestor público (artigo 61 e 62 da Lei 

13.019/14), bem como aquela da Administração Pública fixada no artigo 167 da Instrução 002/2016 

do TCESP. 
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7.3 Cronograma 

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 | 1º SEMESTRAL FORMAÇÃO 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

AÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
X      

INICIAÇÃO 

ESPORTIVA 

QUEDAS 

 X X    

PRIMEIROS 

GOLPES 
 X X X X X 

AQUECIMENTO 

RECREATIVO 
  X  X  

AQUECIMENTO 

CORDENAÇÃO 
  X X X X 

TREINOS 

INTERCÂMBIO 
 X  X X  

 
 
 
 

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 |2º SEMESTRAL FORMAÇÃO 

 JULHO AGOST

O 

SETEMBR

O 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

AÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
X      

INICIAÇÃO 

ESPORTIVA 

QUEDAS 

      

GOLPES 

ESPECIFICOS 
X X X X X  

TECNICAS DE SOLO X X X X X  

AQUECIMENTO 

CORDENAÇÃOE 

RECREATIVO 

X X X X X  

TREINOS 

INTERCÂMBIO 
   X X  

FINALIZAÇÃO DO 

PROJETO 
     X 

 

O cronograma de atividades acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação KiaiKan de Judô, usando como 

parâmetro as competições e eventos oficiais. 

7.4 – Está prevista a participação da equipe de formação em seis eventos previstos para todo o ano de 

2020. Sendo 03 eventos custeados com recursos Públicos e o restante dos eventos recursos próprios 

com que diz respeito a taxas e transportes.  
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DATA EVENTO LOCAL 
1º semestre  Festival Educa-Judô  São Joaquim da Barra – SP 
1º semestre 16º Torneio Takeshi Uemura  Guairá – SP 
1º semestre  26ª Copa Ipanema Clube Ribeirão Preto – SP 
1º semestre  Festival  A definir  
2º semestre  4º Copa Kazoku de Judô  Cristais Paulista – SP 
2º semestre  7º Open de Encerramento Ribeirão Preto – SP 
2º semestre Festival  A definir  
2º semestre Festival  A definir  
01 a 04/12/2020 Bonenkay Melhores do Ano Franca – SP 

 

O cronograma de atividades acima são meros critérios de programação, pois, os mesmos poderão ser 

alterados conforme a necessidade e discricionariedade da Associação KiaiKan de Judô, usando como 

parâmetro as competições e eventos oficiais, assim como a disponibilidade da OSC na realização de 

eventos internos. 

Calendário completo com indicação de recursos em anexo. 

7.5–A Associação Kiai-Kan, para fortalecer ainda mais a presença do judô em Franca realizara o 

Bonenkay é muito esperado pelos judocas Kiai-Kan, pois divulga os resultados do trabalho realizado 

junto à FEAC, premia os judocas que mais se destacaram durante o ano e promove a celebração de 

mais um ano de realizações. 

O evento é comemorativo e tem a proposta de inovar e se diferenciar das atividades recorrentes. O 

intuito é unir alunos, pais e professores para uma confraternização, promovendo bem-estar, motivação 

e fortalecimento de vínculos. 

Assim, em cada núcleo de iniciação são escolhidos os cinco melhores judocas de cada turma, que 

recebem troféus. Os demais judocas são premiados com medalhas comemorativas. A avaliação para 

escolher os vencedores envolve análise de boletim escolar, frequência do aluno ao dojô e disciplina. 

7.5 – Para participar do programa Diamante Olímpico, na equipe de formação desportiva, o atleta 

deverá procurar o núcleo da Kiai-Kan mais próximo de sua residência e efetuar sua matrícula no 

horário em que for mais adequado. Também é necessário que o jovem esteja regularmente 

matriculado em instituição de ensino e apresente boletim escolar bimestralmente. 

A prática do esporte não é de forma alguma inibida, e as aulas estão abertas à comunidade, mas 

aqueles que se destacam são estimulados a se aprimorar cada vez mais na modalidade, de modo a, no 

futuro, integrar a equipe de rendimento. 

7.7- Recursos Humanos 

A Associação Kiai-Kan de Judô abrirá um edital de chamamento para Processo Seletivo Simplificado 

visando à contratação de Professores de Judô para execução do projeto em 2020. Para participar do 

certame, os candidatos deverão estar dentro das seguintes condições: 

DAS CONDIÇÕES: 
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 O candidato deverá portar minimamente a graduação de Shodan (1º Dan da Faixa Preta)  

 O candidato deverá ter pelo menos 03 (três) anos de experiência comprovada como professor 

de judô. 

 Possuir histórico de Anuidade ativa pelo menos nos últimos 03 (três) anos na Federação 

Paulista e Confederação Brasileira de Judô  

 

 

DA INSCRIÇÃO: 

 O credenciamento será na Sede da Associação Kiai-Kan de Judô, Rua Padre Conrado, nº 605, 

Santos Dumont, no período de 02/03/2020 há 16/02/2020 onde deverão ser entregues 

envelopes lacrados, contendo a documentação e currículo esportivo, previsto abaixo: 

 Copias da Cédula de identidade e CPF. 

 Cópia do diploma/certificado de Shodan emitido pela Confederação Brasileira de Judô  

 Curriculum Esportivo  

 Documentos Comprobatórios 

 

DA PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

 Comprovante de histórico de Anuidade ativa pelo menos nos últimos 03 (três) anos na 

Federação Paulista e Confederação Brasileira de Judô 

ANO PONTUAÇÃO 
Acima de 04 anos 5,0 

04 Anos 4,0 
03 Anos 3,0 
02 Anos 2,0 
01 Ano 1,0 

 

 Comprovante de tempo de experiência: Para cada mês de experiência fica atribuído o valor de 

01 (um) ponto. 

 

Fica a Associação Kiai-Kan encarregada de anunciar e entrar em contato com os candidatos 

vencedores as vagas de Professores de Judô. 
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O Presidente da Kiai-Kan elegerá uma comissão para a análise curricular dos candidatos. 

As ocorrências não previstas, os casos omissos e aos casos duvidosos serão resolvidos através do e-

mail: kiaikanfranca@gmai.com 

Os pagamentos da remuneração dos encargos decorrentes da relação trabalhistas ficarão a 

cargo da Associação Kiai-Kan de Judô, tendo como fonte de custeio o orçamento oriundo da 

parceria. (Artigo 42, inciso XX da Lei 13.019/14) 

O critério de seleção de cada profissional será através de análise curricular e experiência com a 

modalidade. Apesar de o Conselho Regional de Educação Física não exigir a formação superior, para 

manter a qualidade técnica, excelência em métodos de ensino e evitar riscos de erros e lesões, pelo 

menos dois possuem registro no CREF. 

Devido à quantidade de alunos por turmas e mantendo o foco em segurança, melhor aproveitamento e 

ensinamentos aos beneficiários, os professores estarão acompanhados de um auxiliar em cada aula. 

Abaixo são descritas as aulas, horários e estimativa do número de alunos atribuídos a cada 

profissional: 

1 - Professor Y ou Técnicosupervisor - Sede (segunda e quarta) o mesmo do rendimento  

Padre Conrado  

PERÍODO SEGUNDA Terça  QUARTA Quinta  SEXTA 
MANHÃ      

TARDE     Festivais  
 

NOITE 18h às 19h 17:30 as 18:30 18h às 19h 17:30 as 18:30 4 
 

19h às 20h 18:30 as 19,30 19h às 20h 18:30 as 19,30  

Planejamento mensal: 2,0 

Total:  10 x 4,5 = 45 +2,0 = 47 x 18,32 = R$ 861,00 

Professor X auxilia no rendimento  

Padre Conrado  

PERÍODO SEGUNDA QUARTA SEXTA   
MANHÃ     

TARDE    Festivais  
 

NOITE 18h às 19h 18h às 19h  4 

19h às 20h 19h às 20h  

Planejamento :2,0 

Total:  8 x 4,5 = 36 +2,0 = 38 x 18,32 = R$ 696,16 

 

 

 

mailto:kiaikanfranca@gmai.com
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2 – Professor 2: 

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  
 
 

MANHÃ 

    Festivais  

 09h às 10h 
(City Petrópolis) 

 09h às 10h 
(City Petrópolis) 

 

10h às 11h 
(City Petrópolis) 

10h às 11h 
(City Petrópolis) 

 

 
TARDE 

 14h às 15h 
(City Petrópolis) 

 14h às 15h 
(City Petrópolis) 

 

15h às 16h 
(City Petrópolis) 

 
15h às 16h 

(City Petrópolis) 

 
17h30 às 18h30 

(Leporace) 
17h30 às 18h30 

(Leporace) 

 

 

 
NOITE 

18h30 às 19h30  
(Leporace) 

17h30 às 18h30 
(Santos Dumont) 

17h30 às 18h30 
(Santos Dumont) 

17h30 às 18h30 
(Santos Dumont) 

 

19h30 às 20h30 
(Leporace) 

18h30 às 19h30 
(Santos Dumont) 

18h30 às 19h30 
(Santos Dumont) 

18h30 às 19h30 
(Santos Dumont) 

04 

Planejamento mensal2,0 

Professor 2: 22x 4,5 = 99 + 2,0= 101,0 x 18.32 = R$ 1850,32 

 

3 – Professor 3:  

PERÍODO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 
 

MANHÃ 
 
 

08h às 09h 
(Santos Dumont) 

 08h às 09h 
(Santos Dumont) 

09h às 10h 
(Santos Dumont) 

09h às 10h 
(Santos Dumont) 

10h às 11h 
(Santos Dumont) 

10h às 11h 
(Santos Dumont) 

 
TARDE 

 
 

  
 

 

17h30 às 18h30 
(Aeroporto) 

17h30 às 18h30 
(Aeroporto) 

 

 
NOITE 

Festivais 4 18h30 às 19h30 
(Aeroporto) 

 18h30 às 19h30 
(Aeroporto) 

19h30 às 20h30 
(Aeroporto) 

19h30 às 20h30 
(Aeroporto) 

20h30 às 21h30 
(Aeroporto) 

20h30 às 21h30 
(Aeroporto) 

 

Planejamento :2,0 

Professor 2: 18 x 4,5 = 81 + 2,0 = 83,0 x 18.32 = R$ 1520,56 
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4 – Técnicosupervisor 

O técnico estará presente nas aulas onde o fluxo de alunos é grande ou quando houver necessidade de 

substituir o professor principal nos casos de casos fortuito ou força maior, este professor está em os 03 

professores dos núcleos, sendo assim se auxiliando. 

 

TOTAL SEMANAL POR PROFESSOR 

Considerados todos os núcleos atendidos e festivais: 

LOCAL Professor 1 Professor 2 Professor 3 Técnico  
SANTOS DUMONT 04 04 06 6 

AEROPORTO   08  
CITY PETROPOLIS  08   

LEPORACE  06   
FESTIVAIS  04 04 04 4 

     
TÉCNICO     

TOTAL Semanal: 08 22 18 10 
TOTAL MENSAL 
POR 4,5 

36 99 81 45 

PLANEJAMENTO 
MENSAL  

2,00 2,0 2,0 2,0 

TOTAL GERAL  38,0 101,0 83,0 47 
 

 

Total geral de horas que serão utilizadas na formação será o equivalente 269 horas 

mensal . 

O salário de cada professor será pago de acordo com a categoria, que estabelece como 

obrigação do proponente utilizar como referências pagamentos de salários da Tabela de 

Salários e Cargos do Ministério do Trabalho. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Cargo Vr_Ref Trainer Junior  Pleno  Sênior  Máster  
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30 

Professor 

judô 

 7,50 9,38 11,76 14,66 18,32 

 
Para efeitos de remuneração é considerada a hora-aula, incluso horas de planejamento, 

horas trabalhadas e horas de festivais conforme item 7.4 do plano de trabalho, sendo a 

contratação feita através de empresa (PROFISSIONAL LIBERAL, COM EMISSÃO DE NF-E, 

ou ATARVES DE CLT, registro na carteira), utilizaremos a categoria máster devido a 

comprovação da capacidade dos técnicos com as aulas, necessárias para execução das 

metas. 

O cálculo total é feito de acordo com as horas trabalhadas por cada profissional, ou pelo 

número de atendimentos. 

Será utilizada uma planilha ponto para comprovação de todas as atividades proposta no 

plano de trabalho com assinatura do professor e pessoa responsável de cada local.  

Como o salário é calculado 
Corresponde ao valor mensal das aulas ministradas sobre o qual serão calculados 

o descanso semanal remunerado e o adicional de hora-atividade. Para calcular, 

basta multiplicar o número de aulas semanais por 4,5 semanas e pelo valor 

da hora-aula. 

A contratação dos profissionais envolvidos, desde que obedecidos princípios da 

administração pública, quanto a publicidade e transparência, é de responsabilidade 

exclusiva da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, conforme mandamento legal do artigo 42, 

incisos XIX e XX da Lei 13.019/14. 

 

8. AÇÕES   

8.1 – Etapa I – Atividade Fim 

Todas as estimativas solicitadas foram baseadas no ano 2019 e anexa aos 02 planos de trabalho) 

Iniciativas (ações e materiais) necessárias para o desenvolvimento e manutenção do projeto: 

1) MATERIAL  

A) TROFÉUS e MEDALHAS. 

Os materiais serão entregues no Bonenkay realizadas pela própria Associação, e serão especialmente 

utilizados para premiar os alunos que se destaquem no final no final do ano. As premiações são 

importantes para recompensar o esforço dos alunos, comprovar sua evolução e incentivá-los a 

manterem-se firmes no treinamento, para continuar evoluindo e manter sua motivação. 
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Quantidade: 500medalhas, 50 troféus  

A Seleção a será feita baseada em três orçamentos, selecionando o produto conforme critérios de 

menor preço e qualidade. 

Estimativa: R$ 3000,00 (três mil reais). 

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de participantes do 

Bonenkay neste mesmo ano, a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ chegou ao valor acima mencionado. 

Dessa forma, este montante é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros 

quantitativos do ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), o valor dos produtos mencionados 

pode sofrer variações, dependendo do número de adesões, valor do mercado e o valor das propostas 

apresentadas. 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 
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B) PATCHES 

Trata-se de etiquetas de logomarca confeccionadas em tecido resistente, utilizadas para identificação e 

uniformização dos atletas. Elas serão costuradas nas costas e no peito dos quimonos dos alunos do 

projeto, para uma identificação visual rápida. 
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Costas do kimonos (Prefeitura Municipal) 

Quantidade: 200 

ESTIMATIVA – R$ 800 (oitocentos reais). 

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de usuários que 

usufruem da parceria, a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDO, dada sua experiencia na execução do 

projeto, chegou no número estipulado acima.  

Essa quantidade é usada como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros quantitativos do 

ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores com os patches podem sofrer variações, 

dependendo do número de adesões e o número de Kimonos comprados pela ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN 

DE JUDO. 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

A Seleção será baseada em 3 (três) orçamentos prévios, respeitando conjuntamente o menor preço, 

qualidade, durabilidade e eficiência para com a execução das metas previstas, sendo devidamente 

justificado nos relatórios de prestação de contas. 

Como mencionado, o valor total gasto com patches tem como base os orçamentos da parceria de 2019, 

e como pontuado, expressamente, nos parágrafos anteriores, podem sofrer variações inerentes do 

valor de mercado, qualidade, número de adesões, ou quaisquer outros fatores que podem afetar o 

montante previsto. Neste sentido, atendendo o inciso II-A do artigo 22 da Lei 13.019/14, fixamos 

abaixo, alguns desses orçamentos para servir como previsão de receitas e despesas a serem 

realizadas: 
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C)Banner  

Matérias em sintético para que seja visualizada a parceria entre a Feace Associação Kiai-Kan De Judô, 

informando horários e a parceria. 

ESTIMATIVA – R$ 600 (seiscentos reais). 

Esse valor é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros orçamentários do ano 

anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores com banner podem sofrer variações, 

dependendo do número de banners comprados, valor das propostas de orçamento, valor de mercado 

ou qualquer outro fator que influencie o preço no momento da aquisição do produto 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

A Seleção será baseada em 3 (três) orçamentos prévios, respeitando conjuntamente o menor preço, 

qualidade, durabilidade e eficiência para com a execução das metas previstas, sendo devidamente 

justificado nos relatórios de prestação de contas. 

Como mencionado, o valor total gasto com banners tem como base os orçamentos da parceria de 
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2019, e como pontuado, expressamente, nos parágrafos anteriores, podem sofrer variações inerentes 

do valor de mercado, qualidade, ou quaisquer outros fatores que podem afetar o montante previsto. 

Neste sentido, atendendo o inciso II-A do artigo 22 da Lei 13.019/14, fixamos abaixo, alguns desses 

orçamentos para servir como previsão de receitas e despesas a serem realizadas: 
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D) Kimonos Infantis 

Serãocomprados 60 kimonos infantil. que será distribuído entre as crianças dos novos núcleos de 

treinamentos, esses kimonos serão comprovados na primeira parcela, a entrega dos kimonos será 

conforme o número de inscrição no projeto. 

Faremos um termo de entrega de kimonos e esses kimonos será como forma de empréstimo caso a 

criança venha parar de treinar o kimonos será devolvido para que novas crianças possam participar 

do projeto. 

60 Kimonos 

Estimativa – R$ 5000,00 (cinco mil reais). 

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de usuários que careciam 

de recursos para adquirir referido material, a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDO, dada sua experiencia 

na execução do projeto, chegou no número estipulado acima.  

Essa quantidade é usada como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros quantitativos do 

ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores com a compra de Kimonos podem sofrer 
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variações, dependendo do número de adesões e o número de pessoas que carecem de recursos para 

adquirir este material. 

É de exclusiva responsabilidade da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDO, o julgamento para àqueles que 

necessitam dos Kimonos, inclusive, no que tange a administração desse material, podendo, nesse caso, 

doar, disponibilizar sob condição de devolução, caso o usuário desista da prática esportiva de Judô ou 

disponibilizar, temporariamente, a determinado usuário. A responsabilidade da OSC pela 

administração desse bem, beneficia a própria sociedade e a Administração Pública, pois evita 

desperdícios, respeitando o dinheiro público investido. (artigo 42, XIX, Lei 13.019/14) 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

A Seleção dos Kimonos a ser feita, será baseada em 3 (três) orçamentos prévios, respeitando 

conjuntamente o menor preço, qualidade, durabilidade e eficiência para com a execução das metas 

previstas, sendo devidamente justificado nos relatórios de prestação de contas. 

Como mencionado, o valor total da compra de Kimonos tem como base os orçamentos da parceria de 

2019, e como pontuado, expressamente, nos parágrafos anteriores, podem sofrer variações inerentes 

do valor de mercado, qualidade, número de adesões, necessidade da população carente e quaisquer 

outros fatores que podem afetar o montante previsto. Neste sentido, atendendo o inciso II-A do artigo 

22 da Lei 13.019/14, fixamos abaixo, alguns desses orçamentos para servir como previsão de receitas 

e despesas a serem realizadas: 
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2) ALIMENTAÇÃO 

Serão distribuídos lanches aos alunos do projeto durante campeonatos realizados tanto pela 

Associação Kiai-Kan, quanto aquelas das quais participarem em outras cidades, de acordo com 

calendário de eventos disponibilizado acima. O público atendido pelo projeto é carente, em sua 

maioria, e o lanche incentiva a participação, representa uma recompensa para algumas crianças e 

ainda ajuda a repor as energias gastas em lutas. 

ESTIMATIVA – R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de eventos e competições 

que a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ participou, chegou-se no valor acima mencionado. Dessa 

forma, este montante é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros 

quantitativos do ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores com alimentação podem 

sofrer variações, dependendo do número de adesões e quantidade dos eventos e competições oficiais, 

bem como o valor dos alimentos. 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

A escolha dos locais de alimentação respeitará o menor preço, devendo ser realizado 3 (três) 

orçamentos prévios. A escolha do local, também apreciará a segurança dos atletas, a quantidade e 

proximidade dos eventos e competições, bem como análise do cardápio nutricional do 

estabelecimento escolhido. 

O uso do orçamento transferido pela Administração Pública e seu gerenciamento é de 

responsabilidade exclusiva da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, visto que, o plano de aplicação 

sugerido no item 12 deste Plano de Trabalho é mera previsão de aplicação dos recursos transferidos 

(Art. 42, XIX da Lei 13.019/14), além de ser uma exigência revogada pela 13.204/2015. Dessa forma, 

em casos de compreensão da própria OSC contratada, poderá usar os recursos transferidos para 

melhor atender à necessidade, conforto, segurança e saúde dos atletas, respeitando, logicamente, os 

princípios da Administração Pública e as obrigações na prestação de contas. 

Todos os gastos com alimentação serão devidamente justificados nos relatórios de prestação de 
contas. 

Como mencionado, o valor total da alimentação tem como base os orçamentos da parceria de 2019, e 

como pontuado, expressamente, nos itens anteriores, podem sofrer variações inerentes da 

classificação individual dos atletas, número de adesões, quantidade de competições e quaisquer 

outros fatores que podem afetar o montante previsto. Neste sentido, atendendo o inciso II-A do artigo 

22 da Lei 13.019/14, fixamos abaixo, alguns desses orçamentos para servir como previsão de receitas 
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e despesas a serem realizadas: 
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3) TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Os eventos organizados festivais para iniciação quepossuem taxas de inscrição com valores que 

variam de acordo com o tipo de festivalorganizado. Para participar deles, representar a cidade, e 

incentivar a equipe de formação, é necessário que os atletas sejam inscritos. 

Quantidades que serão divididos nos diversos eventos aqui proposto, sendo essas taxas com variação 

de cada evento, portanto a quantidade acima e estimada e não será ultrapassado o valor total.  

Estimativa – 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais)  

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de eventos e competições 

que a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ participou, chegou-se no valor acima mencionado. Dessa 

forma, este montante é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros quantitativos 

do ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), as taxas podem sofrer variações, dependendo do 

número de adesões e o número de competições e eventos oficiais. 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

 

4) TRANSPORTE 

Utilizado em datas pré-estabelecidas e comunicadas ao poder público com antecedência, para levar e 

trazer com segurança alunos que vão participar de eventos adequados a seu nível técnico, realizados 

fora da cidade de Franca, conforme calendário anteriormente disposto. 

Estimativa - R$3.000,00 (trêsmil reais).  

Usando como parâmetro a quantidade de alunos do ano de 2019 e o número de eventos e competições 

que a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ participou, chegou-se no valor acima mencionado. Dessa 

forma, este montante é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros quantitativos 

do ano anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores com transporte podem sofrer 

variações, dependendo do número de adesões e o número de competições e eventos oficiais, bem 

como o valor da passagem no momento da compra 

Deverá ser respeitado pela Administração Pública o cronograma de desembolso e o valor total 

orçamentário atribuído à parceria, visto que, a inadimplência do órgão público responsável pela 

transferência dos recursos, não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios (art. 46. §1° da Lei 13.019/14) 

Dependendo da necessidade, adequação e número de adesões, superior ao previsto neste item e por 



 

 

34 

convenção das partes, poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente 

fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

A Seleção do transporte a ser feita será baseada em 3 (três) orçamentos prévios, respeitando 

conjuntamente o menor preço e segurança dos atletas, sendo devidamente justificado nos relatórios 

de prestação de contas. 

O uso do orçamento transferido pela Administração Pública e seu gerenciamento é de 

responsabilidade exclusiva da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, visto que, o plano de aplicação 

sugerido no item 12 deste Plano de Trabalho é mera previsão de aplicação dos recursos transferidos 

(Art. 42, XIX da Lei 13.019/14), além de ser uma exigência revogada pela Lei 13.204/2015. Dessa 

forma, em casos de compreensão da própria OSC contratada, poderá usar os recursos transferidos 

para melhor atender à necessidade, conforto, segurança e saúde dos atletas, respeitando, logicamente, 

os princípios da Administração Pública e as obrigações na prestação de contas. 

Como mencionado, o valor total do transporte tem como base os orçamentos da parceria de 2019, e 

como pontuado, expressamente, nos parágrafos anteriores, podem sofrer variações inerentes da 

classificação individual dos atletas, número de adesões, quantidade de competições e quaisquer 

outros fatores que podem afetar o montante previsto. Neste sentido, atendendo o inciso II-A do artigo 

22 da Lei 13.019/14, fixamos abaixo, alguns desses orçamentos para servir como previsão de receitas 

e despesas a serem realizadas: 
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8.1.2 – DO INVESTIMENTO EXTERNO 

Os valores colocados acima, relativo às taxas de federação, hospedagem, transporte, uniformes e 

kimonos, por vezes, não são suficientes para cobrir todos os eventos que a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE 

JUDÔ pretende participar. Por isso, a OSC interessada, poderá ser beneficiada, independente de 

certificação, nos ditames dos incisos pontuados no artigo 84-B da Lei 13.019/14. 

A ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ poderá ser patrocinada por particulares (pessoa física ou jurídica), 

desde que, o patrocínio mencionado, não se misture com qualquer bem (móvel e imóvel), oriundo 

diretamente da parceria, ou seja, o patrocinador não poderá fixar sua logomarca em espaços públicos 

da parceria, tampouco, nos eventos financiados pela Administração Pública.  

O patrocinador particular poderá ter sua logomarca nos uniformes e Kimonos por ele financiado, 

sendo que, o usuário a que este Kimono se destina, não será impedido de utilizar outros serviços 

disponibilizados da parceria pública, como a utilização dos locais para treinamento, transporte, 

alimentação, hospedagem e qualquer outro serviço público disponibilizado. 

Será permitido, também, o uso da logomarca de patrocinador particular em eventos e competições 

fora da cidade de Franca – SP ou em eventos não organizados pela Administração Pública, podendo 

colocar banners e outros materiais desse investimento privado, desde que, o evento em questão, não 

seja organizado pela própria Administração Pública de Franca-SP. 

A ideia de um eventual patrocinador particular é o incentivo financeiro. A Lei 13.019/14 garante as 

OSC esse incentivo por meio de doações, como bem estipula o artigo 84-B, inciso I. Dessa forma, com 

intuito de buscar mais efetividade nos resultados da parceria, escrutina-se tais doações, garantido ao 

particular uma devida divulgação de sua contribuição. É um incentivo que a ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN 

DE JUDÔ buscará em investidores particulares, melhorando não só a qualidade dos serviços e o 

incentivo para nossos atletas, como também beneficiará os próprios cofres públicos. 

A prestação de contas não será afetada por doações particulares, visto que, tudo o que for recebido no 

cronograma de desembolso, será detalhadamente justificado. Na conclusão da parceria, caso não seja 

usado inteiramente os valores transferidos pela parceria em decorrência de doações externas 

apontadas acima, serão devolvidos os saldos remanescentes à Administração Pública, conforme define 

o artigo 52 da Lei 13.019/14. 

8.2 – Etapa II – Despesas Administrativas 

1) RECURSOS HUMANOS 

Professores 

Considerando a quantidade de núcleos e alunos atendidos pelo programa, são necessários três (04) 

professores de judô para ministrar as aulas programadas, auxiliar uns aos outros e atender a 

demanda. O profissional precisa ser graduado na faixa preta em judô, e apesar de o Conselho Regional 

de Educação Física não exigir a formação superior, para manter a qualidade técnica, excelência em 

métodos de ensino e evitar riscos de erros e lesões, pelo menos dois possuem registro no CREF. 
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Para efeitos de remuneração é considerada a hora-aula por cada professor, computando-se a 

quantidade de horas mensais completadas por cada um. 

A contratação dos profissionais envolvidos, desde que, obedecidos princípios da administração 

pública, quanto a publicidade e transparência, é de responsabilidade exclusiva da ASSOCIAÇÃO KIAI-

KAN DE JUDÔ, conforme mandamento legal do artigo 42, incisos XIX e XX da Lei 13.019/14. 

A associação calculou como referência a categoria do professor como pessoa jurídica e baseado 

no trabalha Brasil  

O cálculo total é feito de acordo com as horas trabalhadas por cada profissional. 

Para atender os núcleos previsto neste edital será necessário o equivalente 04 ou maisprofessores 

trabalhando com carga horaria conforme a necessidade desta associação  

TOTAL GERAL: 53.220,00 (Cinquenta e três mil duzentos e vinte reais) 

LOCAL Professor 1 Professor 2 Professor 3 Técnico  
SANTOS DUMONT 04 04 06 6 

AEROPORTO   08  
CITY PETROPOLIS  08   

LEPORACE  06   
FESTIVAIS  04 04 04 4 

     
TÉCNICO     

TOTAL Semanal: 08 22 18 10 
TOTAL MENSAL 
POR 4,5 

36 99 81 45 

PLANEJAMENTO 
MENSAL  

2,00 2,0 2,0 2,0 

TOTAL GERAL  38,0 101,0 83,0 47 

 

TOTAL GERAL DE AULAS MENSAL 269 AULAS X 18,32 R$ 4928,00 + 20% ENCARGOS  

Estimativa: 53.200,00 (Cinquenta e três mil duzentos reais) 

2) GASTOS INDIRETOS 

A) Contabilidade: 

A OSC necessita para realizar com precisão as prestações de contas devidas pelo termo de parceria ao fim 

de cada mês de um escritório de contabilidade.  

Será feito análise de no mínimo 03 (três) propostas de escritórios de contabilidade para a contratação 

definitiva.  

Para contratação do Escritório de Contabilidade, será levado em consideração o tempo de experiencia 

com na prestação de contas públicas, relacionadas às atividades do Terceiro Setor e parcerias 

decorrentes da Lei 13.019/14 e suas alterações. 
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SERVIÇO FORNECEDOR VALOR 
Contadoria Escritório de Contabilidade R$ 2700,00 

 

Estimativa: R$ 2700,00 (dois mil e setecentos reais) 

Esse valor é usado como mera estimativa, pois está embasado em parâmetros quantitativos do ano 

anterior, sendo que, no presente ano (2020), os valores gastos com o escritório de contabilidade, não 

foram aferidos neste momento e podem sofrer variações, dependendo do valor atual do mercado e 

propostas das empresas de contabilidade, respeitando a proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e 

economicidade na contratação. 

Será respeitado o cronograma de desembolso e o valor total orçamentário atribuído à parceria. 

Dependendo da necessidade e adequação, as partes poderão rever este Plano de Trabalho para 

alteração dos valores inicialmente fixados no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 

13.019/14. 

B) ASSESOR JURIDICO: 

Um (01) profissional formado em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que 

auxilie no cumprimento do termo de parceria e observância de pormenores de constantes. Análise de 

elementos necessários para efetiva prestação de contas apresentada pela entidade; formulação de ofícios e 

respostas a ofícios ou questionamentos com toda a tecnicidade e detalhes requeridos durante o contrato; 

orientação aos responsáveis sobre cumprimento constante da Lei 13.019/14, análise jurídica de ações 

propostas pela Associação e justificativas requeridas pela Administração Pública, bem como novidades 

jurídicas; amparo em processos administrativos oriundos da parceria.  

Por não necessitar mensalmente dos serviços jurídicos, o profissional contratado será requerido, conforme 

necessidade da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, visto que, será justificado os serviços prestados nos 

relatórios de prestação de contas, respeitando, obviamente, o sigilo exigido que garanta a ética 

profissional. 

Os honorários advocatícios pagos como remuneração do advogado contratado terão como parâmetro a 

tabela da categoria profissional que rege o caso, ou seja, a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP 

com referência de 2020. 

 

SERVIÇO FORNECEDOR VALOR ANUAL ESTIMADO 
ASSESOR JURIDICO ADVOGADO DEPENDENTE DA DEMANDA 

JURÍDICA 

 

Essa quantidade é usada como mera estimativa e podem sofrer variações, dependendo do valor atual 

do estipulado na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP, assim como, a demanda jurídica 

atrelada à parceria e as partes envolvidas. 
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Para contratação desse profissional, será levado em consideração o tempo de experiencia com Direito 

Administrativo, processo administrativo, terceiro setor e tudo relacionado com a Lei 13.019/14 e suas 

alterações. 

C) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES: 

A ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, na competência exclusiva que lhe é atribuída pelo remanejamento 

orçamentário transferido pela Administração Pública (Art. 42, XIX da Lei 13.019/14), poderá adquirir 

equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de 

espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.  

A previsão do parágrafo anterior segue estritamente o mandamento legal da Lei 13.019/14, art. 46, IV. 

8.B) DA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO 

8.1. Defina como ocorrerá a divulgação da Ação (pode ser assinalada mais de uma alternativa): 
8.1.1 () Cartazes 
8.1.2 (X) Faixas ou Banners 
8.1.3 (X) Internet, Site, redes sociais da Kiai-Kan. 
8.1.4 (X) Jornais 
8.1.5 () Panfletos 
8.1.6 () Rádio 
8.1.7 () Televisão 
8.1.8 () Outros. Especifique:________________________ 
 
8.2 Em quais locais ocorrerá à divulgação? (pode ser assinalada mais de uma alternativa) 
8.2.1 (X) Escolas 
8.2.2 () Postos de Saúde 
8.2.3 () Comércios 
8.2.4 () Associações 
8.2.5 () Igrejas 
8.2.6 () Ginásios 
8.2.7 (X) Outros: Internet, Site, redes sociais da Kiai-Kan. 

 

9. METAS 

9.1- Metas qualitativas: 

A) Levar a prática do judô a cada vez mais crianças e adolescentes, atingindo um grande público 

que possibilite a busca por novos talentos a serem futuramente aproveitados na equipe de 

rendimento; 

Indicador: realizando divulgação em escolas e informativos  

B) Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade; 

Indicador: local especifico tatame adequado e amplo  

C) Formar não apenas futuros atletas, mas cidadãos disciplinados, respeitosos e conscientes de 
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sua atuação tanto em sua comunidade quanto na cidade; 

Indicador: o judô busca respeito mútuo quando utilizamos pessoas para usarmos nos 

treinos assim formamos pessoas(palestras) 

D) Melhorar o desempenho motor dos alunos diretos, bem como seu autocontrole; 

Indicador: exercícios de coordenação motora a luta exige alto controle  

E) Estimular os alunos a ter responsabilidade no cumprimento das obrigações referentes às aulas 

da modalidade, como frequência, asseio e cumprimento de horários; 

Indicador:03 faltas perdem a vaga, professor olha higiene pessoal, atraso de 05 minutos 

autorizado  

F) Difundir a filosofia e sabedoria do esporte que prega, acima de tudo, a não violência; 

Indicador: judô é um esporte que utiliza pessoas seres humanos, a filosofia oriental pressa o 

respeito o aluno que utilizar do judô fora do tatame será suspenso das aulas.  

G) Participar de torneios amistosos no estilo festival para o incentivo à prática competitiva 

saudável; 

Indicador: federação paulista e outros parceiros que realizam eventos  

H) Incentivar a equipe de formação desportiva com o oferecimento de experiência,  

Indicador: levar a equipe de rendimento para treinar junto com a formação desportiva, 

oferecendo palestras de como foi sua trajetória até o rendimento  

I) Realizar eventos esportivos na cidade para promover a modalidade e seus parceiros; 

         Indicador:bonenkay melhores do ano  

J) Visitar escolas e realizar encontros de modo a encontrar mais crianças interessadas no 

esporte; 

Indicador: apresentação e panfletos  

K) Realizar oBonenkay anual e premiar os destaques do ano de 2020. 

9.2 – Os centros já se encontram prontos paraentrarem em pleno funcionamento e atenderbairros 

afastados do Centro, onde existe número expressivo de interessados na prática da modalidade, o que 

permite uma estimativa 300(trezentos) atendimentosdevidos nos núcleos destaAssociação Kiai-Kan 

para o ano de 2020. 

A aferição dos números previstos abaixo deverá ser comprovada através das matrículas realizadas 

para o projeto, que serão mantidas em arquivo de maneira organizada e facilmente acessível, bem 

como relatórios atualizados de acordo com o fluxo de cada local produzidos pela Associação. 



 

 

41 

Indicadores específicos de aferimento de metas: 

 100% dos alunos atendidos, com melhora no desempenho esportivo e social através dos 

treinamentos na modalidade. 

Verificação: relatórios de acompanhamento mensais, lista de presença, depoimentos de 

familiares, parecer da instituição de ensino, registros fotográficos. 

 Atender pelo menos 50% dos alunos matriculados em escolas públicas no contra turno das 

aulas. 

 Verificação: cadastro, lista de presença e fotos. 

 

 

 

PREVISÃO 

NÚCLEO ATENDIMENTOS PREVISTOS 
Sede (R. Padre Conrado) 150 
Kiai-Kan1 (Jd. Aeroporto) 50 
Kiai-Kan2 (Jd. City Petrópolis) 50 
Kiai-Kan3 (Leporace) 50 

 

TOTAL PREVISTO:300 (trezentos) alunos 

 Com base no que dispões o artigo 22 da Lei 13.019/14, as metas quantitativas não são 

mais necessárias para compor o Plano de Trabalho, pois o inciso II, deste dispositivo, 

foi-lhe atribuído nova redação pela Lei 13.204/15. Portanto, o número de 

300(trezentos) usuários colocados como metas quantitativas, é mera estimativa que a 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, pretende conquistar. 

 Caso a quantidade de usuário extrapole o número de 300 (trezentos), as partes 

poderão rever este Plano de Trabalho para alteração dos valores inicialmente fixados 

no item 3 deste instrumento, conforme artigo 57 da Lei 13.019/14. 

 
 
 

10. VALOR DO PROJETO   

R$ 74.800,00(setenta e quatro mil oitocentos e reais). 
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11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS 

11.1- Todas as receitas necessárias para a execução do projeto estão descritas e ilustradas através das 

planilhas anexadas a este plano. 

 Recursos Públicos Municipais R$ 72.800,00 (setenta e 
dois mil oitocentos 
reais). 

 Recursos Públicos Estaduais / Federais 0,00 

 Recursos Próprios 

 

Bens: 

Tatame:R$25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) 

Mesas:2.000,00 (dois mil 

reais) 

Cadeiras: 2.000,00 (dois 

mil reais) 

Armários:2000,00 (dois 

mil reais) 

Ventiladores: 3000,00 

(três mil reais) 

Serviços: 

Trabalho 

voluntario:Secretario: R$ 

21.600,00 (vinte e um 

mil e seiscentos reais) 

Serviços de faxina: 

R$7200,00(sete mil e 

duzentos reais) 

 Outros recursos 5000,00 

 Receitas previstas (Lei 13.019/14 – Art. 84-

B) 

5000,00 

 TOTAL GERAL R$ 145.600,00 

 

11.2 –As parcerias e apoios não onerosos para a realização do projeto acontecerão através da 

comissão de pais colaborando voluntariamente com a parte técnica. Portando, não prevista ou sujeita 
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a planejamento preciso. 

11.3 – A expressão monetária da contrapartida colocada na Planilha de Previsão de Receitas e Fontes de 

Recursos, deverá ser identificada no termo de colaboração firmado entre as partes. 

 
 

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS/DESPESAS 

Planilha anexa. 

O Plano de Aplicação dos recursos transferidos pela Administração Pública é de responsabilidade 

exclusiva da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, inclusive, na aplicação de ativos financeiros e 

rendimentos resultantes do orçamento transferido.  

A OSC contratada, conforme determina o artigo 42, XIX da Lei 13.019/14, tem responsabilidade 

exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos haveres recebidos, ou seja, o 

remanejamento desses recursos, é de responsabilidade da ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, cabendo à 

Administração Pública, apenas fiscalizar a aplicação destes, conforme instrução 02/2016, artigo 167, 

VI do TCESP e responsabilidades do Gestor Público (artigo 61 e 62 da Lei 13.019/14 e suas alterações) 

O Plano de Aplicação, trata-se de requisito não mais exigível no Plano de Trabalho, pois revogado pela 

Lei 13.204/15 no artigo 22, inciso VI. Nesse sentido, o plano de aplicação em anexo, é mera simulação 

na aplicação dos recursos recebidos, visto que, o remanejamento destes, depois de transferidos pela 

Administração Pública, obedecendo estritamente o Cronograma de Desembolso (artigo 48 da Lei 

13.019/14), é de responsabilidade exclusiva da OSC prestadora dos serviços, conforme pontuado 

acima. 

Cabe destacar, que a inobservância de formalidades legais, consubstancia ato de improbidade 

administrativa, constante na Lei 8.429/92, art. 10, devendo o agente público, atender ao princípio da 

legalidade e as formalidades legais em todos os atos administrativos. 

 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Planilha anexa. 

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 

com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos previstos em lei (artigo 48 da Lei 

13.019/14). 

O cronograma de desembolso fixado pelas partes, trata-se da liberação de recursos pela Administração 

Pública, que não se confundem com o Plano de Aplicação fixada pela ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, 

tendo em vista que, o Plano de Aplicação e seu remanejo, é de responsabilidade exclusiva da OSC 

responsável pela execução das metas e conclusão do objeto da parceria 
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14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Dentre os parâmetros utilizados para a aferição do cumprimento das metas, destacam-se os seguintes: 

 Cumprimento fiel das atividades previstas neste plano de trabalho, para consecução do objeto 

pactuado entre as partes; 

 Descrição da realidade exata do desenvolvimento do projeto e informações estimativas sobre o 

número de atletas integrantes da equipe de rendimento tendo como parâmetro a quantidade 

de usuários atendidos no ano de 2019; 

 Registro fotográfico de participação dos atletas em competições de níveis regional, estadual, 

nacional e internacional, para as quais divulgam o nome de Franca e da FEAC, desde que, esses 

atletas ou seus responsáveis legais, autorizem expressamente a vinculação de suas imagens 

aos fins propostos; 

 Relatórios periódicos com descrição detalhada das atividades desenvolvidas no projeto e fluxo 

de atividades desenvolvidas, com apontamentos para os atletas que se destacam e resultados 

conquistados; 

 Fiscalização por parte do gestor do projeto, com prestação de esclarecimentos por parte deste 

ou da FEAC sempre que se fizer necessário e/ou ocorrerem; 

 Minuciosos relatórios financeiros elaborados todo o mês, demonstrando a necessidade e 

destino de cada centavo fornecido pelo poder público. 

Relatório elaborado no final da parceria apontando que alunos da equipe se destacaram, bem como o 

desempenho de atletas novatos recém-incorporados. 

 

15. FORMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO 

Dentre as formas de acompanhamento e controle de execução do objeto, destacam-se as seguintes: 

 15.1 Cadastro das Fichas de Inscrição  

 15.2 Cadastro de Frequência dos Participantes  

 15.3 Relatório das Atividades realizadas. 

 15.4Registro Fotográfico das Atividades de CADA turma em TODAS as ações ofertadas, desde 
que, esses atletas ou seus responsáveis legais, autorizem expressamente a vinculação de suas 
imagens aos fins propostos; 
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16. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO 

16.1 – A Associação Kiai-Kan é parceira da Prefeitura Municipal de Franca desde 2006, totalizando 

então quatorzeanos de colaboração vitoriosa com muitas conquistas. Mesmo antes do advento da Lei 

13.019/2014, os contratos feitos entre as partes já seguiam modelo parecido com o atual. 

A população tem sido, então, sistematicamente atendida, tendo a seu dispor aulas gratuitas de judô em 

centros equipados, com mestres graduados e parceiros de treino. Em contrapartida, o município 

descobre novos talentos no esporte e tem a seu dispor uma equipe de rendimento, derivada do projeto 

de formação alvo deste plano. 

16.2 – Para demonstrar a confiança da administração e experiência na proponente na parceira, 

seguem digitalizações da primeira página de alguns convênios já firmados entre a Associação Kiai-Kan 

e a Prefeitura Municipal de Franca: 

Destacam-se também matérias publicadas em jornais locais que mostram algumas conquistas dos 

atletas da equipe de rendimento: 
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Cópias de Demonstrativo de 

Despesas de anos anteriores com a 

parceria por meio de convênio ou 

Termo de Colaboração nos anos de 

2016, 2017,2018 e 2019. 
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17. GESTOR VOLUNTARIO   

A) NOME 

LUZIA LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA 

B) CREF Nº 

016802-G/SP 

C) RG Nº. 

21.188.859 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR 

SSP/SP 

E) CPF Nº 

098.846.338-51 

F) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC) 

ZULEIKA DE LIMA PUCCI  

G) Nº. 

851 

H) BAIRRO 

SÃO DOMINGOS  

I) MUNICÍPIO 

FRANCA - SP 

J) DDD - FONE FIXO 

16 37250976 

K) DDD – CELULAR 

16 993296908 

L) E-MAIL 

luziazacarias@hotmail.com 

 

18. VINCULO GESTOR E A OSC 

A) TÉCNICA DE RENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN HÁ 20 ANOS 

 

19. BREVE CURRICULO   

A) NOME 

LUZIA LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA 

B) CREF Nº 

016802-G/SP 

M) BREVE CURRÍCULO                                                                                                                                               

LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – UNIFRAN/2005 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ 3º DAN - SANDAN 

 EXPERIÊNCIA 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

RUA GENERAL CARNEIRO, 743, ESTAÇÃO – FRANCA/SP 

20 ANOS DE SERVIÇO 

SICOOB CECREMEF USINA DE ESTREITO 

RUA LUIZ CARLOS BARRETO – PEDREGULHO/SP 

16 ANOS DE SERVIÇO 

RESULTADOS OBTIDOS ENQUANTO TÉCNICA 

ANO CATEGORIA CAMPEONATO PREMIAÇÃO 
2013 EQUIPE MASCULINA JOGOS ABERTOS DO 

INTERIOR 
3º LUGAR GERAL 

2014 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
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2014 EQUIPE MASCULINA  JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2014 ATLETA SARAH CHAVES SELETIVA NACIONAL 

SUB-18 
VICE-CAMPEÃO 

2015 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2015 EQUIPE MASCUILINA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2016 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
2016 EQUIPE MASCULINA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO 
    

2017 EQUIPE FEMININA  JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO GERAL 
2017 EQUIPE FEMININA JOGOS ABERTOS DO 

INTERIOR 
OURO INDIVIDUAL  

2018 GERAL CAMPEONATO PAULISTA 03 MEDALHAS 
2018 EQUIPE FEMININA JOGOS REGIONAIS CAMPEÃO GERAL 
2018 EQUIPE FEMININA JOGOS ABERTOS DO 

INTERIOR 
PARTICIPAÇÃO  

 

TÍTULOS CONQUISTADOS COMO ATLETA 

ANO CATEGORIA CAMPEONATO COLOCAÇÃO 
1998 SÊNIOR CAMPEONATO PAULISTA 3ª LUGAR 
1998 SÊNIOR CAMPEONATO 

BRASILEIRO 
3º LUGAR 

2000 SÊNIOR JOGOS ABERTOS 
BRASILEIROS 

CAMPEÃ 

2000 ABSOLUTO JOGOS ABERTOS 
BRASILEIROS 

CAMPEÃ 

2000 MÁSTER CAMPEONATO 
BRASILEIRO 

CAMPEÃ 

2000 MASTER CAMPEONATO MUNDIAL 3º LUGAR 
 

 
 

20. AUTENTICAÇÃO   

Franca, 25 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

Assinatura do Dirigente representante legal da entidade. 

 


